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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2563 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070463 
 
เรื่อง : ขออนุมัติด ำเนินโครงกำรปรับปรุงคลองยม - น่ำน จังหวัดสุโขทัย 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจำรณำ ดังนี้ 

1. อนมัติให้ กษ. โดยกรมชลปประทำน (ชป.) ด ำเนินโครงกำรปรับปรุงคลองยม - น่ำน จังหวัดสุโขทัย  
มีก ำหนดแผนโครงกำร 5 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567) กรอบวงเงิน 2,875 ล้ำนบำท 
(โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จะด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดหำที่ดินและช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจแก่รำษฎร 
ผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อเริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) 

2. มอบหมำยให้ส ำนักงบประมำณ (สงป.) พิจำรณำสนับสนุนงบประมำณด ำเนินโครงกำรเพื่อให้เป็นไปตำม
แผนงำนต่อไป 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ควำมเป็นมำของโครงกำร 

แม่น้ ำยม เป็นหนึ่งในสี่แม่น้ ำสำยหลักและเป็นต้นน้ ำของแม่น้ ำเจ้ ำพระยำ แต่แม่น้ ำยมเป็นเพียงแม่น้ ำ 
สำยเดียวที่ยังไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรภำยในลุ่มน้ ำสำยหลักได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงท ำให้เกิดปัญหำน้ ำท่วม น้ ำแล้ง 
เป็นประจ ำทุกปี โดยเฉพำะลุ่มน้ ำยมตอนล่ำง ในเขตจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น โดยเมื่อพิจำรณำตำมสภำพภูมิประเทศแล้ว พบว่ำ ทำงตอนบนของแม่น้ ำยมมีสภำพที่เหมำะสม 
สำมำรถพัฒนำเป็นแหล่งเก็บกักน้ ำได้ แต่ปัจจุบันบริเวณดังกล่ำวยังไม่มีแหล่งเก็บกักน้ ำประกอบกับสภำพภูมิประเทศ 
ทำงตอนกลำงและตอนล่ำงของแม่น้ ำยมเป็นที่รำบ สภำพเรียวเล็กลงกว่ำตอนบน ท ำให้เมื่อเกิดฝนตกหนักทำงตอนบน 
น้ ำจำกทำงตอนบนจะไหลบ่ำลงมำตอนกลำงและตอนล่ำงอย่ำงรวดเร็ว เข้ำท่วมพื้นที่กำรเกษตรและพื้นที่ เศรษฐกิจ เช่น 
เทศบำลเมืองสุโขทัย ซึ่งมีมูลค่ำควำมเสียหำยค่อนข้ำงมำก 

ปริมำณน้ ำแม่น้ ำยมที่ไหลผ่ำนอ ำเภอศรีสัชนำลัย มีปริมำณเฉลี่ย 1,400 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที สำมำรถ
บริหำรจัดกำรน้ ำออกสู่คลองสำขำได้ 350 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ไหลออกสู่คลองหกบำท ซึ่งจะแยกออกคลองยม - น่ำน 
และแม่น้ ำยมสำยเก่ำได้ 250 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที คงเหลือปริมำณน้ ำท่ี ไหลผ่ำนตัวเมืองสุโขทัย 800 ลูกบำศก์เมตร

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยกรมชลประทำน 
สำมำรถเริ่มด ำเนินโครงกำรปรับปรุงคลองยม - น่ำน จังหวัดสุโขทัย  
ได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมแผนท่ีวำงไว้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ต่อวินำที แต่เนื่องจำกแม่น้ ำยมในบริเวณดังกล่ำวสำมำรถรองรับปริมำณน้ ำได้เพียง 550 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที  
จึงท ำให้เกิดปัญหำอุทกภัยเป็นประจ ำทุกปี และเพื่อแก้ไขปัญหำอุทกภัยดังกล่ำว กรมชลประทำนจึงได้พิจำรณำใช้ 
แนวทำงกำรตัดยอดน้ ำบำงส่วนออกจำกแม่น้ ำสำยหลัก เพื่อควบคุมปริมำณน้ ำที่ไหลผ่ำนพื้นที่ลุ่มน้ ำยมตอนล่ำง  
โดยจะด ำเนินกำรปรับปรุงคลองหกบำทพร้อมกับขุดคลองชักน้ ำให้สำมำรถรับน้ ำได้เพิ่มขึ้นจำกเดิม 250 ลูกบำศก์เมตร
ต่อวินำที เป็น 500 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ซึ่งจะแบ่งกำรระบำยน้ ำออกเป็น 2 ทำง ได้แก่ ระบำยไปที่คลองยม - น่ำน 
ที่ได้รับกำรปรับปรุงให้สำมำรถระบำยน้ ำได้ 300 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที และระบำยไปที่แม่น้ ำยมสำยเก่ำที่สำมำรถ
ระบำยน้ ำได้ 200 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที 

ทั้งนี้ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรรับน้ ำเข้ำคลองหกบำทเป็น 500 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ท ำให้ปริมำณน้ ำ  
ที่ไหลผ่ำนตัวเมืองสุโขทัยลดลงจำกเดิมที่ไหลผ่ำน 800 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที คงเหลือเป็น 550 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที 
(เท่ำกับควำมสำมำรถท่ีรับน้ ำได้ของแม่น้ ำยมในช่วงทีไ่หลผ่ำนตัวเมืองสุโขทัย) จึงช่วยบรรเทำปัญหำปริมำณน้ ำจำกแม่น้ ำยม
เอ่อล้นเข้ำท่วมพื้นที่เมืองสุโขทัย และพื้นที่กำรเกษตร นอกจำกนั้นยังสำมำรถเก็บกักน้ ำไว้ในคลองเพื่อให้รำษฎร  
ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้อีกด้วย 

2. สถำนภำพโครงกำรปรับปรุงคลองยม - น่ำน จังหวัดสุโขทัย สรุปได้ดังนี้ 
(1) กรมชลประทำนได้ด ำเนินกำรด ำเนินกำรศึกษำโครงกำรเบื้องต้นโครงกำรปรับปรุงคลองยม - น่ำน  

จังหวัดสุโขทัย แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษำยน พ.ศ. 2547 และเนื่องจำกกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงคลองยม - น่ำน 
จังหวัดสุโขทัย มีพื้นท่ีชลประทำนไม่ถึง ๘๐,๐๐๐ ไร่ ไม่อยู่ในเขตพื้นท่ีช้ันคุณภำพลุ่มน้ ำช้ัน ๑ ไม่มีกำรผันน้ ำข้ำมลุ่มน้ ำหลัก 
๒๕ ลุ่มน้ ำ และกำรผันน้ ำระหว่ำงประเทศ ไม่ได้ก่อสร้ำงประตูระบำยน้ ำในแม่น้ ำสำยหลัก ๒๓ สำย และพื้นที่ก่อสร้ำง
โครงกำรไม่ได้อยู่ในทะเบียนรำยนำมพื้นที่ชุ่มน้ ำที่มีควำมส ำคัญระดับนำนำชำติและระดับชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงไม่เข้ำข่ำยที่ต้อง
จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

(2) กำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงคลองยม - น่ำน จังหวัดสุโขทัย ต้องด ำเนินกำรจัดหำที่ดินเพื่อกำรก่อสร้ำง
โครงกำร ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรส ำรวจปักหลักเขต เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดหำที่ดิน
ได้ทันทีเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีให้เริ่มด ำเนินโครงกำร 

(3) กระบวนกำรกำรส่วนร่วมของประชำชน กรมชลประทำนได้ด ำเนินกำรด้ำนกำรมีส่วนร่วมกับประชำชน 
ในพื้นที่เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำแหล่งน้ ำแล้ว จ ำนวน 6 ขั้นตอน (พ.ศ. 2560 - 2563) พบว่ำ ประชำชน
ในพื้นทีเ่ห็นด้วยกับกำรพัฒนำโครงกำร 

(4) กำรศึกษำผลกระทบทำงด้ำนกำรเงิน กรมชลประทำนได้วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ในกำรด ำเนิน
โครงกำรปรับปรุงคลองยม - น่ำน จังหวัดสุโขทัย พบว่ำที่อัตรำคิดลดร้อยละ 9 มีมูลค่ำปัจจุบันสุทธ ิ(NPV) 151.790 ล้ำนบำท 
อัตรำผลประโยชน์ต่อค่ำลงทุน (B/C Ratio) 1.080 อัตรำผลตอบแทนด้ำนเศรษฐกิจ (EIRR) 9.660 % ถือว่ำมีควำมคุ้ม
ในกำรลงทุน รวมทั้งได้จัดท ำข้อมูลตำมพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  (มำตรำ 27) 
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ประกอบกำรน ำเสนอขออนุมัติด ำเนินโครงกำรมำพร้อมด้วย 
3. คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติได้มีมติในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ ครั้งที่ 

4/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม พ.ศ. 2561 โดยที่ประชุมได้ให้ควำมเห็นชอบในหลักกำรให้ด ำเนินโครงกำรปรับปรุง
คลองยม - น่ำน จังหวัดสุโขทัย และให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำอนุมัติเปิดโครงกำรและงบประมำณต่อไป 

มติ ครม. : อนุมัติตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กรมชลประทำน) ด ำเนินกำรตำมควำมเห็นของส ำนักงบประมำณ ทั้ งนี้  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(กรมชลประทำน) รับควำมเห็นของกระทรวงกำรคลัง กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหำดไทย 
และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติไปพิจำรณำด ำเนินกำรด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2563 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070463 
 
เรื่อง : ขออนุมัติขยำยระยะเวลำด ำเนินโครงกำรกิ่วคอหมำ จังหวัดล ำปำง 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจำรณำอนุมัติขยำยระยะเวลำด ำเนินโครงกำรกิ่วคอหมำ จังหวัดล ำปำง จำกเดิม 14 ปี 
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2548 - 2561) เป็น 17 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2548 - 2564) ภำยใต้กรอบวงเงินโครงกำร 
ที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 3,670.50 ล้ำนบำท 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ความเป็นมาของโครงการ 

โครงกำรกิ่วคอหมำ จังหวัดล ำปำง เป็นโครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนหัวงำนและอำคำรประกอบพร้อมระบบ
ชลประทำน เมื่อก่อสร้ำงแล้วเสร็จจะเก็บกักน้ ำได้ 170 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งจะสำมำรถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้ ำ
ส ำหรับกำรเกษตรกรรมทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง ส ำหรับโครงกำรแม่วังและกิ่วลม รวมทั้งขยำยพื้นทีส่่งน้ ำในเขตอ ำเภอแจ้หม่
ประมำณ 20,000 ไร่ และพื้นที่กิ่วลมส่วนขยำย (กิ่วลม 3) ด้ำนฝั่งขวำ ของแม่น้ ำวังประมำณ 70,200 ไร่ รวมพื้นที่  
ที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 90,200 ไร่ และเป็นแหล่งน้ ำส ำหรับกำรอุปโภค - บริโภคในเขตอ ำเภอแจ้ห่ม อ ำเภอห้ำงฉัตร  
อ ำเภอเกำะคำ และอ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง ตลอดจนบรรเทำกำรเกิดอุทกภัยในเขตอ ำเภอแจ้ห่ม อ ำเภอเกำะคำ  
และอ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำงอีกด้วย 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ อนุมัติให้กรมชลประทำนด ำเนินกำรโครงกำรกิ่วคอหมำ 
จังหวัดล ำปำง แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร ๖ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๓) กรอบวงเงินทั้งสิ้นจ ำนวน 
๓,๖๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บำท 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติขยำยระยะเวลำด ำเนินโครงกำรกิ่วคอหมำ จังหวัดล ำปำง ภำยใต้กรอบวงเงิน
โครงกำรเดิมจ ำนวน ๓,๖๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บำท จ ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 

(1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหำคม ๒๕๕๓ อนุมัติขยำยระยะเวลำด ำเนินโครงกำรกิ่วคอหมำ จังหวัดล ำปำง 
จำกเดิม ๖ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๓) เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๘) 
ภำยใต้กรอบวงเงินโครงกำรเดิมจ ำนวน ๓,๖๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บำท 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้กรอบระยะเวลำด ำเนินโครงกำรกิ่วคอหมำ จังหวัดล ำปำง 
สอดคล้องกับแผนงำนก่อสร้ำงที่ได้ปรับปรุงใหม่ตำมข้อเท็จจริง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนำคม ๒๕60 อนุมัติขยำยระยะเวลำด ำเนินโครงกำรกิ่วคอหมำ จังหวัดล ำปำง 
จำกเดิม ๑๑ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๘) เป็น ๑๔ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๑) 
ภำยใต้กรอบวงเงินโครงกำรเดิมจ ำนวน ๓,๖๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บำท 

2. สถานภาพการด าเนินโครงการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่ำ กรมชลประทำนได้เริ่มด ำเนินโครงกำรกิ่วคอหมำ จังหวัดล ำปำง  

มำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2548 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนจนถึงปัจจุบันสรุปได้ดังนี้ 
2.1 งำนท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 3 รำยกำร ได้แก่ 

(1) เขื่อนหัวงำนและอำคำรประกอบ กรมชลประทำนด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2551 
ซึ่งปัจจุบันสำมำรถเก็บกักน้ ำได้ 170 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยมีโครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำกิ่วลม  - กิ่วคอหมำ 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 กรมชลประทำน เป็นผู้รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 

(2) ระบบชลประทำนกิ่วลม 3 ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2554  
และ 2555 ตำมล ำดับ สำมำรถเพิ่มพื้นท่ีชลประทำนรวม 23,000 ไร่ 

(3) ระบบชลประทำนแจ้ห่ม ระยะที่  1 และ ระยะที่  2 ก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2555  
และ 2558 ตำมล ำดับ สำมำรถเพิ่มพ้ืนท่ีชลประทำนรวม 20,000 ไร่ 

2.2 งำนที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 1 รำยกำร ได้แก่ งำนจ้ำงก่อสร้ำงระบบชลประทำนกิ่วลม ๓ ระยะที่ ๓  
โดยมีรำยละเอียด ดังน้ี 

(1) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2555 อนุมัติกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ 
รำยกำรระบบชลประทำนกิ่วลม 3 ระยะที่ 3 โครงกำรกิ่วคอหมำ จังหวัดล ำปำง วงเงินก่อหน้ีผูกพันท้ังสิ้น 300.7000 ล้ำนบำท 
(รวมเงินส ำรองเผื่อเหลือเผื่อขำด 14.3000 ล้ำนบำท) โดยให้ผูกพันงบประมำณตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558 

(2) กรมชลประทำน ได้ว่ำจ้ำงผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงระบบชลประทำนกิ่วลม 3 ระยะที่ 3 โครงกำรกิ่วคอหมำ 
จังหวัดล ำปำง ตำมสัญญำเลขที่ กจ.๒๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๕๕ วงเงินสัญญำ ๑๙๗,๖๔๓,๐๐๔ บำท  
อำยุสัญญำ ๙๐๐ วัน เริ่มสัญญำวันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญำวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๕๘ ต่อมำกรมชลประทำน 
ได้อนุมัติให้มีกำรขยำยอำยุสัญญำตำมมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ เรื่อง กำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้ประกอบกำรก่อสร้ำงที่ได้รับผลกระทบจำกกำรขำดแคลนแรงงำนอันเนื่องมำจำกกำรปรับค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ ๓๐๐ บำท  
เป็นเวลำ ๑๕๐ วัน และอนุมัติงดค่ำปรับเป็นเวลำ ๖๗๐ วัน จำกสำเหตุที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถเข้ำปฏิบัติงำนได้ เพรำะรำษฎร
ไม่ยินยอมให้เข้ำใช้พื้นที่ ส่งผลให้ระยะเวลำก่อสร้ำงเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๗๒๐ วัน สิ้นสุดสัญญำวันที่ 3 กรกฎำคม 2560 
ปัจจุบันมีผลงำนสะสมร้อยละ 42.36 

(3) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2560 ให้ขยำย
ระยะเวลำก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ ส ำหรับรำยกำรระบบชลประทำนกิ่วลม 3 ระยะที่ 3 โครงกำรกิ่วคอหมำ 
จังหวัดล ำปำง จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - 2558 เป็นปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - 2561 
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(4) ปัญหำอุปสรรค งำนก่อสร้ำงระบบชลประทำนกิ่วลม ๓ ระยะที่ ๓ โครงกำร กิ่วคอหมำ จังหวัดล ำปำง 
ล่ำช้ำกว่ำแผนงำนท่ีวำงไว้ เนื่องจำกสภำพภูมิประเทศ และกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของรำษฎรเปลี่ยนแปลงไป ท ำให้แบบ
ก่อสร้ำงที่ออกแบบไว้เดิมไม่สำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงได้ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้ำงให้มีควำมสอดคล้อง 
กับภูมิประเทศ และมีควำมเหมำะสมกับทำงด้ำนวิศวกรรม เพื่อให้กำรใช้งำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์โครงกำรและมีผลกระทบ
ต่อรำษฎรในพื้นที่น้อยที่สุด ซึ่งปัจจุบันด ำเนินกำรแก้ไขแบบก่อสร้ำงเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่ำงแก้ไขสัญญำจำก  
กำรแก้ไขแบบและออกแบบเพิ่มเติม 

(5) ส ำนักงบประมำณ ได้มีหนังสือท่ี นร 0718/18328 ลงวันท่ี 16 กันยำยน 2562 เห็นชอบควำม
เหมำะสมของรำคำกำรเพิ่มวงเงินในสัญญำก่อสร้ำงรำยกำรดังกล่ำว จำกวงเงิน 197,643,004 บำท เป็นวงเงิน 
203,683,324.73 บำท โดยกำรเพิ่มวงเงินดังกล่ำวอยู่ภำยในวงเงินงบประมำณ แต่มีระยะเวลำก่อหนี้ผูกพัน 
ข้ำมปีงบประมำณเกินกว่ำที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ กรมชลประทำน จึงต้องน ำเสนอรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดเพื่อขออนุมัติ  
กำรขยำยระยะเวลำก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2561 เป็นปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2563 ก่อนลงนำมในสัญญำแก้ไขเพิ่มเติม 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดกำรด ำเนินโครงกำรกิ่วคอหมำ 
จังหวัดล ำปำง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อมิให้โครงสร้ำงของโครงกำรฯ ที่ด ำเนินกำรก่อสร้ำงไปแล้วเสื่อมสภำพก่อนที่
โครงกำรจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และเพื่อให้สำมำรถเปิดใช้งำนโครงกำรได้อย่ำงรวดเร็ว ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รับควำมเห็นของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติไปพิจำรณำด ำเนินกำรด้วย 

2. ในกำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร ในระยะต่อไป รวมทั้งโครงกำรอื่นๆ ในอนำคต ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2560 (เรื่อง กำรพิจำรณำและตรวจสอบควำมพร้อม  
ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรของส่วนรำชกำร และกำรตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงำนรำชกำร) และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2561 (เรื่อง กำรตรวจสอบและจัดเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำร  
ตำมแผนงำน/โครงกำรของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ) อย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนงำน/โครงกำรที่ต้องปรับเปลี่ยนรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรหรือขอขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรออกไป  
ในลักษณะเดียวกับเรื่องที่เสนอมำในครั้งน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2563 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070463 
 
เรื่อง : ร่ำงกฎกระทรวงก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจำรณำอนุมัติหลักกำรร่ำงกฎกระทรวงก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งมีสำระส ำคัญเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง พ.ศ. 2560 เพ่ือปรับปรุงระยะเขตทะเล
ชายฝ่ังและแผนที่ท้ายกฎกระทรวงในส่วนของจังหวัดชลบุรี จากเดิม “เส้นโค้งเว้า” เป็น “เส้นตรงลากผ่านจุดพิกัด” 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของแนวเขตทะเลชายฝ่ังส าหรับประมงพ้ืนบ้านกับประมงพาณิชย์ 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่ำ ได้มีกฎกระทรวงก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง พ.ศ. 2560 โดยในข้อ 2 ก ำหนดให้จังหวัดชลบุรี  

มีเขตทะเลชำยฝั่ง ดังนี ้
1.1 ระยะสำมไมล์ทะเลนับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชำยฝั่ง 
1.2 ระยะหนึ่งจุดหกไมล์ทะเลนับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชำยเกำะ 

ทั้งนี้ ภำยในแนวเขตตำมแผนท่ีท้ำยกฎกระทรวงหมำยเลข 2/9 
2. โดยที่แผนที่ท้ายกฎกระทรวงหมายเลข 2/9 ตามข้อ 1. ได้ก าหนดแนวเขตทะเลชายฝ่ังเป็นเส้นโค้งเว้า

ตามแนวชายฝ่ังทะเล มีผลท ำให้เกิดควำมไม่ชัดเจนและเป็นปัญหำส ำหรับชำวประมงในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ดังนั้น 
เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรแก้ไขปัญหำประโยชน์ขัดแข้งระหว่ำงประมงพื้นบ้ำนและประมงพำณิชย์ และเพื่อประโยชน์
ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ ำในเขตทะเลชำยฝั่งให้อยู่ในภำวะที่เหมำะสมและสำมำรถท ำกำรประมงได้อย่ำง
ยั่งยืน จึงสมควรปรับปรุงแนวเขตทะเลชายฝ่ังและแผนที่แนวเขตทะเลชายฝ่ังท้ายกฎกระทรวงหมายเลข 2/9  
ในส่วนจังหวัดชลบุรีเสียใหม่ ดังน้ี 

2.1 เขตทะเลชำยฝั่ง 
(1) เดิม “ระยะสำมไมล์ทะเลนับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชำยฝั่ง” เป็น 

“ระยะสองจุดเจ็ดหน่ึงไมล์ทะเลถึงสามจุดเจ็ดเจ็ดไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝ่ังทะเลที่น้ าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณ
ชายฝ่ัง” 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ ำให้อยู่ใน
ภำวะที่สมดุลและเหมำะสม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(2) เดิม “ระยะหนึ่งจุดหกไมล์ทะเลนับจำกแนวชำยฝั่งทะเลที่น้ ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชำยเกำะ” 
เป็น “ระยะหน่ึงจุดห้าห้าไมล์ทะเลถึงสองจุดสามสามไมล์ทะเลจากแนวชายฝ่ังทะเลที่น้ าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายเกาะ” 

2.2 แผนที่ท้ำยกฎกระทรวงหมำยเลข 2/9 เดิม “เส้นโค้งเว้าตามแนวชายฝ่ังทะเล” เป็น “เส้นตรงลำกผ่ำนจุดพิกัด” 
ตำมเขตชำยฝั่ง 
ทั้งนี้ กำรก ำหนดระยะแนวเขตทะเลชำยฝั่งดังกล่ำวไม่เกินระยะที่กฎหมำยก ำหนด 

3. กำรปรับปรุงระยะแนวเขตทะเลชำยฝั่งและแผนที่ท้ำยกฎกระทรวงดังกล่ำว ได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และคณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ีได้เห็นชอบด้วยแล้ว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักกำรร่ำงกฎกระทรวงก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตำมที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ และให้ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ แล้วด ำเนินกำรต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับควำมเห็นของกระทรวงคมนำคม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ไปพิจำรณำด ำเนินกำร
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2563 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070463 
 
เรื่อง : กำรขอรับจัดสรรงบประมำณโครงกำรสินเช่ือชะลอกำรขำยข้ำวเปลือกนำปี ปีกำรผลิต 2562/63 (เพิ่มเติม) 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทรำบกำรขยำยเป้ำหมำยปริมำณข้ำวเปลือก ขยำยวงเงินสินเชื่อ และขยำยระยะเวลำกำรจัดท ำสัญญำ
เงินกู้ ตำมโครงกำรสินเช่ือชะลอกำรขำยข้ำวเปลือกนำปี ปีกำรผลิต 2562/63 เพิ่มเติม ตำมมติ นบข. ข้อ 2.2 

2. เห็นชอบกำรจัดสรรวงเงินโครงกำรสินเช่ือชะลอกำรขำยข้ำวเปลือก ปีกำรผลิต 2562/63 วงเงินรวมทั้งสิ้น 
682.86 ล้ำนบำท โดยให้  ธ .ก .ส . ขอจัดสรรวงเงินจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ ปี เพื่อช ำระคืนต้นทุนเงิน  
และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรด ำเนินโครงกำรฯ จนกว่ำจะช ำระเสร็จสิ้น ตำมมติ นบข. ข้อ 2.3 

3. เห็นชอบกำรขอรับจัดสรรค่ำฝำกเก็บและรักษำคุณภำพข้ำวเปลือก โครงกำรสินเช่ือชะลอกำรขำย
ข้ำวเปลือก (เพิ่มเติม) วงเงิน 750 ล้ำนบำท จำกกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตำมมติ นบข. ข้อ 2.4 โดยให้
กระทรวงพำณิชย์ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบขั้นตอนตำมกฎหมำยต่อไป 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2562 รับทรำบและเห็นชอบ มำตรกำรรักษำเสถียรภำพรำคำ

ข้ำวเปลือก ปีกำรผลิต 2562/63 (คู่ขนำนโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว) ได้แก่ โครงกำรสินเช่ือชะลอ 
กำรขำยข้ำวเปลือก ตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรข้ำวแห่งชำติ (นบข.) เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2562 ดังนี ้

1.1 รับทรำบโครงกำรสินเช่ือชะลอกำรขำยข้ำวเปลือก ปีกำรผลิต 2562/63 โดยให้สินเชื่อเกษตรกรผู้ปลูก
ข้ำวหอมมะลิและข้ำวเปลือกเหนียวที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ วงเงิน 10,000 ล้ำนบำท เป้ำหมำยปริมำณ 1 ล้ำนตันข้ำวเปลือก 
ระยะเวลำจัดท ำสัญญำเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 29 กุมภำพันธ์ 2563 และระยะเวลำโครงกำรตั้งแต่
วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 - 31 ธันวำคม 2563 

1.2 เห็นชอบกำรอนุมัติจัดสรรวงเงินโครงกำรสินเช่ือชะลอกำรขำยข้ำวเปลือก โดยให้ ธ.ก.ส.ขอจัดสรรวงเงิน
จำกงบประมำณ ปี 2564 และปีถัดๆ ไป วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,370.72 ล้ำนบำท จ ำแนกเป็นค่ำชดเชยดอกเบี้ย  
ค่ำบริหำรโครงกำรฯ และค่ำใช้จ่ำยกรณีมีกำรระบำย ได้แก่ ค่ำขนย้ำยข้ำวเปลือก ต้นทุนเงินค่ำขนย้ำยข้ำว และส่วนต่ำง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อลดควำมผันผวนของรำคำข้ำวเปลือกที่เกษตรกรขำยได้ให้มี
เสถียรภำพมำกข้ึน ไม่ให้เกษตรกรได้รับควำมเดือดร้อน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ภำระขำดทุนจำกกำรระบำยข้ำว 
2 มติ นบข. เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 รับทรำบและเห็นชอบ กำรขออนุมัติกำรด ำเนินโครงกำรสินเชื่อชะลอ

กำรขำยข้ำวเปลือกนำป ีปีกำรผลิต 2562/63 เพิ่มเติม ตำมที่ ธ.ก.ส. เสนอ ดังนี้ 
2.1 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสินเช่ือชะลอกำรขำยข้ำวเปลือกนำปี ปีกำรผลิต 2562/63  

ณ  วันที่  24 กุมภำพันธ์ 2563 มีผู้ เข้ำร่วมโครงกำรฯ  ได้รับสินเช่ือแล้ว  142,884 รำย ปริมำณข้ำวเปลือก 
950,310.20 ตัน สินเช่ือจ ำนวน 9,958.72 ล้ำนบำท และมีข้อมูลที่ได้รับกำรอนุมัติสินเช่ือในระบบกำรจ่ำยสินเช่ือ
ตำมโครงกำรฯ ของ ธ.ก.ส . แล้วรอกำรโอนเข้ำบัญชีของผู้ เข้ำร่วมโครงกำร  13,929 รำย ปริมำณข้ำวเปลือก 
82,962.00 ตัน สินเช่ือจ ำนวน 829.62 ล้ำนบำท และ ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563มีข้อมูลผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
ซึ่งยังมิได้บันทึกข้อมูลเตรียมกำรจ่ำยในระบบกำรจ่ำยสินเช่ือของ  ธ.ก.ส. จ ำนวน 60,427 รำย ปริมำณข้ำวเปลือก 
421,166.00 ตัน สินเช่ือจ ำนวน 4,211.66 ล้ำนบำท ซึ่งเมื่อรวมปริมำณข้ำวเปลือกที่เข้ำร่วมโครงกำรแล้วและรอกำรเขำ้
ร่วมโครงกำรทั้งสิ้น จ ำนวน 1,454,438.20 ตัน รวมสินเช่ือจ ำนวน 15,000 ล้ำนบำท ซึ่งมำกกว่ำวงเงินสินเช่ือ  
ที่ได้รับควำมเห็นชอบตำมมติ นบข. (10,000 ล้ำนบำท) 

2.2 เห็นชอบกำรปรับเพิ่มเป้ำหมำยปริมำณข้ำวเปลือก วงเงินสินเชื่อ และขยำยระยะเวลำกำรจัดท ำสัญญำ
เงินกู้โครงกำรสินเช่ือชะลอกำรขำยข้ำวเปลือก (เพิ่มเติม) ดังนี้ (1) ปรับเพิ่มเป้ำหมำยปริมำณข้ำวเปลือกที่เข้ำร่วม
โครงกำรฯ จำกเดิม 1 ล้ำนตัน เป็น 1.5 ล้ำนตัน (2) ปรับเพิ่มวงเงินสินเช่ือตำมโครงกำรฯ จำกเดิม 10,000 ล้ำนบำท 
เป็น 15,000 ล้ำนบำท และ (3) ขยำยระยะเวลำกำรจัดท ำสัญญำเงินกู้จำกเดิมสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563  
เป็น สิ้นสุดวันท่ี 30 เมษำยน 2563 (ภำคใต้ ถึงวันท่ี 31 กรกฎำคม 2563) 

2.3 เห็นชอบกำรจัดสรรวงเงินโครงกำรสินเช่ือชะลอกำรขำยข้ำวเปลือก (เพิ่มเติม) โดยให้ ธ.ก.ส. ประสำน
ส ำนักงบประมำณในกำรขอรับจัดสรรวงเงินจำกงบประมำณ ปี 2564 และปีถัดๆ ไป วงเงินรวมทั้งสิ้น 682.86 ล้ำนบำท 
ตำมที ่ธ.ก.ส. เสนอ เพื่อให้กำรด ำเนินโครงกำรสินเช่ือชะลอกำรขำยข้ำวเปลือกเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.4 เห็นชอบกำรขอรับจัดสรรค่ำฝำกเก็บและรักษำคุณภำพข้ำวเปลือก โครงกำรสินเช่ือชะลอกำรขำย
ข้ำวเปลือก (เพิ่มเติม) วงเงิน 750 ล้ำนบำท จำกกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อจ่ำยเป็นค่ำฝำกเก็บและรักษำ
คุณภำพข้ำวเปลือกให้เกษตรกรที่เก็บข้ำวไว้ในยุ้งฉำง ตันละ 1,500 บำท ส ำหรับสถำบันเกษตรกรได้รับตันละ 1,500 บำท 
(จ ำแนกเป็นสถำบันเกษตรกร ได้รับตันละ 1,000 บำท และให้เกษตรกรที่น ำข้ำวมำฝำกเก็บกับสถำบันเกษตรกร ตันละ 
500 บำท) จำกกำรปรับเพิ่มเป้ำหมำยปริมำณข้ำวเปลือกจำก 1 ล้ำนตัน เป็น 1.5 ล้ำนตัน ทั้งนี้ ต้องเก็บไว้อย่ำงน้อย  
1 เดือน ระยะเวลำไถ่ถอน 5 เดือน 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำแล้ว เห็นควรรับทรำบและให้ควำมเห็นชอบในหลักกำร ตำมที่กระทรวง

พำณิชย์เสนอ เรื่อง กำรขอรับจัดสรรงบประมำณโครงกำรสินเช่ือชะลอกำรขำยข้ำวเปลือกนำปี ปีกำรผลิต 2562/63 
(เพิ่มเติม) เพื่อลดควำมผันผวนของรำคำข้ำวเปลือกที่เกษตรกรขำยได้ให้มีเสถียรภำพมำกขึ้น ไม่ให้เกษตรกรได้รับควำม
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เดือดร้อน รวมทั้งเป็นไปตำมมติ นบข. เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 ท่ีรับทรำบและเห็นชอบแล้ว อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องจะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบขั้นตอน ด้วยควำมรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

มติ ครม. : 1. รับทรำบกำรขยำยเป้ำหมำยปริมำณข้ำวเปลือก ขยำยวงเงินสินเชื่อ และขยำยระยะเวลำกำรจัดท ำสัญญำ
เงินกู้ ตำมโครงกำรสินเช่ือชะลอกำรขำยข้ำวเปลือก โครงกำรสินเช่ือชะลอกำรขำยข้ำวเปลือกนำปี ปีกำรผลิต 2562/63 
(เพิ่มเติม) จำกกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร วงเงิน 750 ล้ำนบำท ตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรข้ำว
แห่งชำติ เมื่อวันท่ี 2 มีนำคม 2563 

2. เห็นชอบกำรจัดสรรวงเงินโครงกำรสินเชื่อชะลอกำรขำยข้ำวเปลือกนำปี ปีกำรผลิต 2562/63 (เพิ่มเติม) 
วงเงินรวมทั้งสิ้น 682.86 ล้ำนบำท ตำมทีก่ระทรวงพำณิชย์เสนอ โดยค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นและเป็นภำระต่องบประมำณ 
ให้ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อเสนอตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมผลกำรด ำเนินงำนจริงต่อไป ตำมควำมเห็นของส ำนักงบประมำณ 

3. ให้กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับควำมเห็นของกระทรวง
อุตสำหกรรม ส ำนักงบประมำณ และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติไปพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
  



12 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2563 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070463 
 

เรื่อง : ขอควำมเห็นชอบในกำรเข้ำเป็นภำคีพิธีสำร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันมลภำวะทำงทะเล
เนื่องจำกกำรทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่ำงอื่น ค.ศ. 1972 

 

สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจำรณำ 
1) ให้ควำมเห็นชอบในกำรเข้าเป็นภาคีพิธีสาร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย 

การป้องกันมลภาวะทางทะเลเน่ืองจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอื่น ค.ศ. 1972 หรือพิธีสารลอนดอน  
ค.ศ. 1996 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกในการควบคุมการทิ้งเทลงในทะเลโดยห้ามทิ้งเทของเสียและวัสดุอย่าง
อื่นจากเรืออากาศยาน แท่นหรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล โดยตั้งข้อสงวนตำมข้อ 7 ของพิธีสำรฯ  
ในเรื่องขอบเขตกำรใช้บังคับให้พิธีสำรฯ ไม่ใช้บังคับบริเวณน่ำนน้ ำภำยในของไทย 

2) อนุมัติหลักกำรร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเน่ืองจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น
ลงทะเล พ.ศ. .... เพ่ือรองรับการเข้าเป็นพิธีสารลอนดอน ค.ศ. 1996 ตำมข้อ 1) 

3) รับทรำบแผนในกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับรอง กรอบระยะเวลำ และกรอบสำระส ำคัญของกฎหมำยล ำดับ
รองที่ต้องออกตำมร่ำงพระรำชบัญญัติตำมข้อ 2) 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ประเทศไทยโดยกรมเจ้ำท่ำได้เข้ำร่วมโครงกำรภำยใต้ข้อตกลงระหว่ำงองค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ 

(IMO) และองค์ก รควำม ร่ วมมื อ เพื่ อกำรพัฒ นำแห่ งนอร์ เวย์  (The Norwegian Agency for Development 
Cooperation : NORAD) หรือ IMO/NORAD Project เพื่อให้ควำมช่วยเหลือประเทศสมำชิกภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในกำรเตรียมกำรเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทำงทะเล IMO และได้
ก ำหนดให้พิธีสำร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันมลภำวะทำงทะเลเนื่องจำกกำรทิ้งวัสดุ
เหลือใช้และวัสดุอย่ำงอื่น ค.ศ. 1972 หรือพิธีสำรลอนดอน ค.ศ. 1996 เป็นอนุสัญญำภำยใต้โครงกำรฯ ของประเทศไทย 
โดยปัจจุบัน โครงกำรใช้ ช่ือ Marine Environment Protection of Southeast Asian Seas (MEPSEAS) Project  
มีระยะเวลำด ำเนินกำร 4 ปี (2561 – 2564) 

2. กรมเจ้ำท่ำได้ว่ำจ้ำงคณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ท ำกำรศึกษำกำรเข้ำร่วมเป็นภำคีพิธีสำร

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คค./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภำคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน ด ำเนินกำรด้ำนสุขอนำมัยเพื่อกำรดูแล
และกำรเก็บรักษำสัตว์น้ ำไม่ให้เกิดกำรปนเปื้อนกับสิ่งไม่พึงประสงค์ 
จำกมลภำวะทำงทะเลเนื่องจำกกำรทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่ำงอื่น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ลอนดอน ค.ศ. 1996 รวมทั้งตรวจสอบควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของกฎหมำยภำยในของประเทศไทย จำกผลกำรศึกษำ  
ได้ข้อสรุปว่ำ ประเทศไทยควรเข้ำเป็นภำคีพิธีสำรดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีของอนุสัญญำ
สหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982) ข้อ 210 ซึ่งระบุให้รัฐภำคีออกกฎหมำย 
และข้อบังคับเพื่อป้องกัน ลด และควบคุมมลภำวะของสิ่งแวดลอ้มทำงทะเลจำกำรทิ้งเท เป็นกำรยกระดับกฎหมำยภำยใน
ของประเทศในเรื่องกำรทิ้งเทลงทะเลให้สอดคล้องกับมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ และในกำรอนุวัติกำรพิธีสำรนั้นควร
ออกเป็นพระรำชบัญญัติเพื่อให้สำมำรถรองรับพันธกรณีตำมที่พิธีสำรฯ ก ำหนดไว้ได้ครบถ้วน 

3. กรมเจ้ำท่ำได้ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรป้องกันมลพิษทำงทะเลเนื่องจำกกำรทิ้งเทของเสีย  
หรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. .... เพื่อรองรับกำรเข้ำเป็นภำคีพิธีสำรลอนดอน ค.ศ. 1996 โดยผ่ำนกำรรับฟังควำมคิดเห็น
จำกผู้ที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 แล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2562 
และได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย พร้อมหลักฐำนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 77 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 เสนอต่อกระทรวงคมนำคม 

4. กระทรวงคมนำคมเสนอเรื่อง ขอควำมเห็นชอบในกำรเข้ำเป็นภำคีพิธีสำร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญำระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันมลภำวะทำงทะเลเนื่องจำกกำรทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่ำงอื่น ค.ศ. 1972 (1996 
Prorocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other 
Matter, 1972) หรือพิธีสำรลอนดอน ค.ศ. 1996 และจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปัองกันมลพิษทำงทะเลเนื่องจำก
กำรทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. .... เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ 

5. กำรเข้ำเป็นภำคีพิธีสำร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันมลภำวะทำงทะเล
เนื่องจำกกำรทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่ำงอื่น ค.ศ. 1972 และกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรป้องกันมลพิษทำงทะเล
เนื่องจำกกำรทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. .... สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยำกรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต โดยเป็นกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม  
ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วน ควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร ในเฉพำะ
ประเด็นหลัก เรื่อง สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล และควำมเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำแล้ว ไม่ขัดข้องต่อกำรเสนอขอควำมเห็นชอบในกำรเข้ำเป็นภำคีพิธีสำร 

ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันมลภำวะทำงทะเล เนื่องจำกำรทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุ
อย่ำงอื่น ค.ศ. 1972 เนื่องจำกโครงกำรดังกล่ำวสนับสนุนมำตรกำรของกรมประมงในเรื่อง มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมั ย 
ในเรือประมง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร (Food Safety) มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในประเทศ 
ที่พัฒนำแล้ว มีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมกระบวนกำรผลิตตลอดห่วงโซ่อำหำร เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร 
และครอบคลุมทุกขั้นตอนของกำรผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ประมง ตั้ งแต่กระบวนกำรจับ กำรขนส่ง และกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ 
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เช่น มีข้อก ำหนดให้มีกำรจัดพื้นที่บริเวณเฉพำะส ำหรับเก็บขยะ เศษอำหำร และเศษสัตว์น้ ำท่ีเหลือให้เป็นสดัส่วนแยกออก
จำกบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงำน และยังเป็นกำรรักษำสภำพแวดล้อม ระบบนิเวศบริเวณชำยฝั่งทะเลให้มีควำมสมบูรณ์  
โดยเฉพำะจะช่วยยับยั้งกำรปล่อยทิ้งของเสียจำกเรือประมง สะพำนปลำ แพปลำ ลงสู่แหล่งน้ ำธรรมชำติ และท้องทะเล 
โครงกำรดังกล่ำวยังเป็นกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจกำรกำรประมงน ำไปใช้ปฏิบัติในกิจกำรของตนให้ได้สัตว์น้ ำ  
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพว่ำได้มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยและมีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน ด ำเนินกำรด้ำนสุขอนำมัย  
เพื่อกำรดูแลและกำรเก็บรักษำสัตว์น้ ำไม่ให้เกิดกำรปนเปื้อนกับสิ่งไม่พึงประสงค์จำกมลภำวะทำงทะเลเนื่องจำกกำรทิ้งวัสดุ
เหลือใช้และวัสดุอย่ำงอื่น 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบกำรเข้ำเป็นภำคีพิธีสำร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันมลภำวะ
ทำงทะเลเนื่องจำกกำรทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่ำงอื่น ค.ศ. 1972 หรือพิธีสำรลอนดอน ค.ศ. 1996 ตำมที่กระทรวง
คมนำคมเสนอ ทั้งนี้ ไม่ต้องตั้งข้อสงวนตำมข้อ 7 ของพิธีสำรฯ ในเรื่องขอบเขตกำรใช้บังคับ ตำมควำมเห็นของกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ 

2. เห็นชอบพิธีสำร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันมลภำวะทำงทะเลเนื่องจำก
กำรทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่ำงอื่น ค.ศ. 1972 หรือพิธีสำรลอนดอน ค.ศ. 1996 และภำคผนวกซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ของพิธีสำรฯ ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำ แล้วเสนอ
รัฐสภำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตำมมำตรำ 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยต่อไป 

3. อนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติกำรป้องกันมลพิษทำงทะเลเนื่องจำกกำรทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น 
ลงทะเล พ.ศ. .... ตำมที่กระรวงคมนำคมเสนอ และให้ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ โดยให้รับ
ควำมเห็นของกระทรวงกำรต่ำงประเทศและกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปประกอบ 
กำรพิจำรณำด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำ ก่อนเสนอสภำผู้แทนรำษฎร  
เมื่อพิธีสำร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันมลภำวะทำงทะเลเนื่องจำกกำรทิ้งวัสดุเหลือใช้
และวัสดุอื่น ค.ศ. 1972 หรือพิธีสำรลอนดอน ค.ศ. 1996 ได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำแล้ว 

4. รับทรำบแผนในกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับรอง กรอบระยะเวลำ และกรอบสำระส ำคัญของกฎหมำย  
ล ำดับรองที่ต้องออกตำมร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ 

5. ให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศจัดท ำภำคยำนุวัติสำร (Instrument of Accession) เพื่อเข้ำเป็นภำคีพิธีสำร 
ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันมลภำวะทำงทะเล เนื่องจำกกำรทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุ
อย่ำงอื่น ค.ศ. 1972 ภำยหลังจำกที่กำรเข้ำเป็นภำคีพิธีสำรฯ ได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำ และร่ำงพระรำชบัญญัติ  
ในเรื่องนี้ได้ประกำศใช้บังคับเป็นกฎหมำยแล้ว 

6. ให้กระทรวงคมนำคมรับควำมเห็นของกระทรวงกำรต่ำงประเทศและส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2563 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070463 
 
เรื่อง : ผลกำรประชุมเจ้ำหน้ำท่ีอำวุโสเอเปคครั้งสุดท้ำย ประจ ำปี 2562 และผลกำรประชุมเจ้ำหน้ำท่ีอำวุโสเอเปคอย่ำง

ไม่เป็นทำงกำร ประจ ำปี 2563 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทรำบผลกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสเอเปคครั้งสุดท้ำย ประจ ำปี 2562 และผลกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่
อำวุโสเอเปคอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ประจ ำปี 2563 

2. มอบหมำยหน่วยงำนที่มีภำรกิจที่เกี่ยวเนื่องตำมนัยตำรำงสรุปประเด็นติดตำมผลส ำหรับเอกสำรผลลัพธ์
กำรประชุมเอเปค ประจ ำปี 2562 ด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปในโอกำสแรก 

3. พิจำรณำสั่งกำรให้หนว่ยงำนท่ีเกี่ยวข้องเตรียมกำรส ำหรับกำรเป็นเจ้ำภำพเอเปคของไทยในปี 2565 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม (IUU) เป็นภัยคุกคำมระดับโลกและระดับภูมิภำค

ต่อกำรท ำประมงที่ยั่งยืน ชุมชนชำวประมง ระบบนิเวศทำงทะเล และสังคม กำรท ำประมง IUU ส่งผลให้ทรัพยำกร 
ทำงทะเลลดลงและยังเป็นภัยคุกคำมต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน สอดคล้องกับวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 นับตั้งแต่
แผนปฏิบัติกำรบำหลี พ.ศ. 2548 เวทีรัฐมนตรีส่งเสริมให้เขตเศรษฐกิจเอเปคร่วมมือกันแก้ไขปัญหำกำรท ำประมง IUU 
ต่อประชำกรปลำ สิ่งแวดล้อมทำงทะเล ควำมมั่นคงทำงอำหำร และควำมเป็นอยู่ของประชำชน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำน
เพื่อจัดกำรกับควำมท้ำทำยเหล่ำนี้เพิ่มเติม อีกทั้งเน้นย้ ำถึงกำรสนับสนุนงำนขององค์กำรกำรค้ำโลกซึ่งอยู่ระหว่ำง  
กำรด ำเนินกำรเพื่อกฎระเบียบที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพในกำรป้องกันกำรอุดหนุนประมงบำงรูปแบบ 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสเอเปคครั้งสุดท้ำย 

ประจ ำปี 2562 และผลกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสเอเปคอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ประจ ำปี 2563 เนื่องจำกแผนเอเปค 
ว่ำด้วยกำรแก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม มีควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
และแนวทำงปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรท ำประมง IUU ของประเทศไทย นอกจำกนี้ ประเด็นกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นแหล่งบริกำรเกษตรกรที่รวบรวมองค์ควำมรู้ทำงด้ำน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเกษตร สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ ไปใช้
พัฒนำกำรผลิต เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตสินค้ำเกษตร และเพิ่มคุณภำพ 
และมำตรฐำนสินค้ำ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มีควำมสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งได้ร่วมลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 
กำรจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (AIC) กับมหำวิทยำลัยจ ำนวน 71 แห่งแล้ว เมื่อวันท่ี 4 มีนำคม 2563 เพื่อเป็น
แหล่งบริกำรเกษตรกรที่รวบรวมองค์ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเกษตร สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปใช้
พัฒนำกำรผลิต เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตสินค้ำเกษตร และเพิ่มคุณภำพและมำตรฐำนสินค้ำ 

มติ ครม. : 1. รับทรำบและเห็นชอบท้ัง 3 ข้อ ตำมที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศเสนอ 
2. ให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศรับควำมเห็นของส ำนักงำนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติไปพิจำรณำ

ด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2563 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070463 
 
เรื่อง : ผลกำรเยือนสำธำรณรัฐเกำหลีของนำยกรัฐมนตรีเพื่อเข้ำร่วมกำรประชุมสุดยอดอำเซียน - สำธำรณรัฐเกำหลี  

สมัยพิเศษ ครั้งท่ี 3 และกำรหำรือทวิภำคีกับประธำนำธิบดีสำธำรณรัฐเกำหลี 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทรำบผลกำรประชุมสุดยอดอำเซียน - สำธำรณรัฐเกำหลี สมัยพิเศษ ครั้งท่ี 3 และกำรหำรือทวิภำคีกับ
ประธำนำธิบดีสำธำรณรัฐเกำหลี 

2. มอบหมำยหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องน ำผลกำรประชุมฯ ไปปฏิบัติและติดตำมผลกำรประชุมฯ 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงกำรต่ำงประเทศเสนอผลกำรเยือนสำธำรณรัฐเกำหลีของนำยกรัฐมนตรีเพื่อเข้ำร่วมกำรประชุม 

สุดยอดอำเซียน - สำธำรณรัฐเกำหลีสมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และกำรหำรือทวิภำคีกับประธำนำธิบดีสำธำรณรัฐเกำหลี 
ระหว่ำงวันท่ี 25 - 26 พฤศจิกำยน 2562 ณ นครปูซำน สำธำรณรัฐเกำหลี 

2. ผลกำรประชุมฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
2.1 ข้อเสนอของนำยกรัฐมนตรีในประเด็นคำบเกี่ยว (Cross Cutting Issue) เสนอให้สำธำรณรัฐเกำหลี

สนับสนุนมุมมองของอำเซียนต่ออินโด - แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: AOIP) โดยพิจำรณำริเริ่ม
โครงกำรที่เป็นรูปธรรมร่วมกันในสำขำควำมร่วมมือที่ AOIP ให้ควำมส ำคัญ เช่น กำรพัฒนำที่ยั่งยืน และควำมเชื่อมโยง 
เป็นต้น และกำรส่งเสริมกำรเช่ือมโยงยุทธศำสตร์ควำมเช่ือมโยงต่ำงๆ ที่มีอำเซียนเป็นแกนกลำง ทั้งในระดับภูมิภำค  
และอนุภูมิภำค อำทิ แผนแม่บทว่ำด้วยควำมเช่ือมโยงระหว่ำงกันของอำเซียน ค.ศ. 2025 (MPAC 2025) นโยบำย 
มุ่งใต้ใหม่ของสำธำรณรัฐเกำหลี โครงกำร Belt Road Initiative (BRI) ของจีน โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีคุณภำพสูงในเอเชีย
ของญี่ปุ่น กรอบยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้ำพระยำ - แม่โขง (ACMECS) และกรอบควำมร่วมมือ 
ลุ่มน้ ำโขง - สำธำรณรัฐเกำหลี 

2.2 มติที่ประชุม 
(1) ภำพรวม ที่ประชุมส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงอำเซียนกับสำธำรณรัฐเกำหลีในเวทีที่อำเซียน  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้กำรด ำเนินควำมร่วมมือภำยใต้กรอบกำรประชุมรัฐมนตรี
อำเซียนบวกสำมด้ำนกำรเกษตรและป่ำไม้อย่ำงต่อเนื่อง และยินดีให้ควำม
ร่วมมือในกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บังเกิดผลอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มีบทบำทน ำ อำทิ กรอบกำรประชุมสุดยอดอำเซียนบวกสำม กำรประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก กำรประชุมอำเซียน  
ว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคงในภูมิภำคเอเชีย - แปซิฟิก เป็นต้น 

(2) ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม ที่ประชุมส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงอำเซียนกับสำธำรณรัฐเกำหลี  
ในกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร ตลอดจนกำรแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและควำมเช่ียวชำญเพื่อพัฒนำกำร 
ป่ำไม้ของอำเซียน อีกทั้งสนับสนุนข้อริเริ่มของสำธำรณรัฐเกำหลีในกำรจัดตั้ง ROK’s Peace Forest Initiative 

3. ผลกำรหำรือทวิภำคีระหว่ำงนำยกรัฐมนตรีกับนำยมุน แช - อิน ประธำนำธิบดีสำธำรณรัฐเกำหลี เป็นกำรหำรือ 
ในประเด็นต่ำงๆ อำทิ กำรลงทุนของเกำหลีใต้ในไทย ควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ควำมร่วมมือ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจำรณำแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลกำรเยือนสำธำรณรัฐเกำหลีของนำยกรัฐมนตรี 

เพื่อเข้ำร่วมกำรประชุมสุดยอดอำเซียน - สำธำรณรัฐเกำหลีสมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และกำรหำรือทวิภำคีกับประธำนำธิบดี
สำธำรณรัฐเกำหลี ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีกำรด ำเนินควำมร่วมมือภำยใต้กรอบกำรประชุมรัฐมนตรี
อำเซียนบวกสำมด้ำนกำรเกษตรและป่ำไม้อย่ำงต่อเนื่อง และยินดีให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้บังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

มติ ครม. : 1. รับทรำบและเห็นชอบตำมที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศเสนอ 
2. ให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องรับควำมเห็นของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติไปพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


